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CHARAKTERYSTYKA 
 
 
 
  
 
 
ZASTOSOWANIE 

 
Wodorozcieńczalny, tiksotropowy, bezbarwny lakier do ochrony powierzchni 
drewnianych.  
Tworzy powłokę odporną na zabrudzenia i działanie wody. 
 
Produkt jest zakwalifikowany do Grupy M1 w Klasyfikacji emisyjności dla 
materiałów powierzchniowych. 
 
Odpowiednia do nakładania na sufity i panele ścienne w saunie i przyległych 
pomieszczeniach. Nie nadaje się do malowania ławek w saunie. 
Produkt został zaklasyfikowany do  grupy produktów malarskich 161, 
wodorozcieńczalnych materiałów wiążących pył na  ściany i sufity, według 
fińskiej malarskiej instrukcja obsługi MaalausRYL 2012. Jest on odpowiedni 
do wiązania pyłu na betonie, cegle i innych powierzchniach  mineralnych. 
 

 
DANE TECHNICZNE 

 

 
Zawartość substancji stałych 

 
ok. 20% obj. 

Lotne związki organiczne 
(VOC) 

EU VOC wartości graniczne (kat. A/h): 30 g/l 2010.  
VOC produktu: max 30 g/l. 
EU VOC wartości graniczne (kat. A/f): 130 g/l 2010.  
VOC produktu: max 130 g/l. 

  
Zużycie praktyczne  
 
Gęstość 

Jednokrotne nakładanie na gładka powierzchnię: ok. 10 m2/l 
 
ok. 1,0 g/ml 
 

Czas schnięcia w temp. 
23oC/50% wilgotności wzgl. 

 

- pyłosuchość   po 0,5 godz.  
- następna warstwa  
 
Rozcieńczalnik, zmywacz 

 po 1-2 godz. 
 
Woda. Sprzęt umyć natychmiast po użyciu ciepłą wodą z detergentem. 
 

Kolor 
 
Zmywalność 

Bezbarwny. Zawarty w systemie barwienia TEKNOMIX. 
 
Dobra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Informacje zawarte w arkuszu danych opierają się o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. Są to wyłącznie dane informacyjne i 
zależą np. od koloru i połysku. Nie mając wpływu na stosowanie i warunki nanoszenia możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość 
wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w 
wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub niewłaściwego ich użycia. 
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SPOSÓB STOSOWANIA 
Przygotowanie podłoża 
 

 
Powierzchnia musi być czysta i sucha. Oczyścić podłoża z brudu i innych 
niezwiązanych materiałów. 
 

Nakładanie 
 
 
WIĄZANIE PYŁU  

Przed użyciem dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć wodą.  
Na panele ścienne i sufity w saunie nakładać jedną warstwę. Na sufit i panele 
ścienne w przyległych pomieszczeniach nakładać 2-3 razy.  
 

Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. 
W zależności od właściwości absorpcji powierzchni lakier SAUNA-NATURA 
można rozcieńczyć 10 -30% wodą. Produkt można barwić w kolorach 
transparentnych. Ta zwracająca uwagę kolorystyka  umożliwia upewnienie się, że 
zastosowano wystarczającą grubość powłoki wiążącej  pył . Aplikacja pędzlem, 
wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. Do natrysku bezpowietrznego 
stosowana jest dysza 0,013 - 0,017 ". 
 

Warunki podczas nakładania 
 
 
 
INFORMACJE DODATKOWE 

Powierzchnia do malowania musi być sucha.  
Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i produktu 
powinna być wyższa niż +5oC. Wilgotność względna powietrza podczas 
nakładania powinna wynosić poniżej 80%. 
 
Przechowywać w chłodnym pomieszczeniu, w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach. 
 
NIE MOŻE ZAMARZAĆ. 

 


